
Agenda      

29 sep: NIO groep 8 Meester Brink 
02 okt: NIO  groep 8 Meester Joosten/Snijder 
05 okt: Stakingsdag, alle leerlingen zijn vrij 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar 

2017/2018 

Trefwoord  

Thema: Vooruitkijken 

 

Door allerlei omstandigheden lukt het soms niet om 

vooruit te kijken: je hebt geen zin of geen geduld. Je 

wilt het nu of je vindt het wel goed zoals het nu gaat, 

omdat je tevreden bent met  je leven.  Angst voor de 

toekomst kan maken dat je niet vooruit durft te kijken: 

de toekomst is nog zo ver weg en zo onzeker. Hoe kun 

je daar nu al over nadenken? Voor sommige beslissin-

gen zijn kinderen nog te jong om ze zelf te nemen. 

Maar het kan ook zijn dat ouders andere plannen met 

hen hebben.  

In de Bijbelverhalen deze week lezen we dat het zelfs 

voor een ziener, een professioneel vooruitkijker, soms 

nog lastig is om vooruit te kijken. 

Johan Seckel 

Nieuwsflits 

Jaargang 17-18, nr.    

d.d. 21-09-2017 
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Vakantie: 

Herfstvakantie:   23 t/m 27 oktober 

Kerstvakantie:  25 december t/m 05  januari  

Voorjaarsvakantie:   26 februari t/m 02 maart  

Pasen:    30 maart t/m 02 april 

Meivakantie:   27 april t/m 11 mei  

Pinksteren:   21 mei 

Zomervakantie:  20 juli (12.15 uur) t/m 31 aug. 

 

Studiedagen team:  
17 november 

30 januari 

03 april 

18 juli 

 

 

Vrije vrijdagen groep 1-2 : 
2017    2018 

September:  22   Januari: 12, 26 

Oktober: 06, 20  Februari: 09, 23 

November: 10, 24  Maart: 16 

December:  08, 22  April: 13 

    Mei: 25 

    Juni: 08, 15, 22, 29 

    Juli: 06, 13 

Wie zijn er jarig ?     

26 sep  Tom   gr. 8  

26 sep  Djoran   gr. 6/7  

26 sep  Juf Allema gr.1/2 

28 sep  Ramon  gr. 5  

28 sep  Liam   gr. 5/6  

30 sep  Sylvie   gr. 4/5 

30 sep  Juf Huls int.gr  

02 okt  Myrthe  gr.5/6  

03 okt  Cas   gr. 8 

04 okt  Noah   gr. 6/7  

Studiedag 31 januari vervallen      

De studiedag van 31 januari 2018 is vervallen. De leerlingen 

moeten deze dag wel naar school ! 

Activiteitenlijst  

Deze week ontvangt u per mail een digitale activiteiten-
lijst. U kunt hierop aangeven of u kunt en wilt helpen bij 
verschillende activiteiten. Wilt u deze invullen? Het is 
voor ons heel fijn als we weten wie er wanneer kan hel-
pen.  
Alvast bedankt! 

http://www.johanseckelommen.nl


   

 

 

  

 

Volgende week vrijdag 29 september vindt de eerste special 
heroes experience plaats. Dit is een soort sportdag voor de 
leerlingen van groep 3 t/m 8. Het doel is kinderen laten ont-
dekken wat ze leuk vinden op het gebied van sport en ook 
het herhalen van eerder georganiseerde sportactiviteiten. 
We hebben de beschikking over sporthal de Carrousel in 
Ommen. De groepen zijn verdeeld in onderbouw en boven-
bouw. De onderbouw (groep 3, 4, 4/5, 5 en 5/6) beginnen 
om 9 uur. Dit zal duren tot 11.30 uur. De bovenbouw (groep 
6/7, 7, 7/8 en 8) beginnen om 12.00 uur. Hun dag sluit om 
14.30 uur. De leerlingen maken op deze dag kennis met 
dansen en gym. Ook komt er een vervolg op de twee clinics 
van vorig jaar. Namelijk volleybal en judo. De leerlingen 
gaan zoveel mogelijk met hun eigen groep de vier onderde-
len langs. Een onderdeel duurt 35 minuten.  

Als u het leuk vindt dan mag u komen kijken en plaats ne-
men op de tribune. 

Voor deze dag komen de leerlingen gewoon op de normale 
tijd naar school en gaan ze op de normale tijd weer naar 
huis. 

Omdat het een sportieve dag is moeten de leerlingen na-
tuurlijk wel sportief gekleed. Geef ze gewoon hun gymkle-
ding mee. Vergeet vooral de gymschoenen niet! De leer-
lingen moeten zelf voor eten en drinken zorgen. We hopen 

Special Heroes  
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Even voorstellen   

Dag allemaal, 

Mijn naam is Ellen Olthof en ik ben de nieuwe invalleer-
kracht van stichting Aquila.  
U kunt mij tot aan de herfstvakantie tegenkomen in de Jo-
han Seckelschool.  
Hier werk ik afwisselend in de groepen 5/6, 6/7 en 8.  
Wie weet spreken we elkaar nog. Lijkt me gezellig! 
Met een vrolijke groet, 
Ellen Olthof.  

Enthousiaste Liam         

We zijn begonnen met de methode Staal voor spelling. Liam 

vindt het zo leuk dat hij thuis op internet alles al heeft opge-

zocht. Op de derde dag kon hij juf van der Kruk alle picto's al 

uitleggen. Nog een dag later kwam hij op school met deze 

tekeningen. 

Kanjertips  

Werk aan een goede relatie met je kind. Een kind heeft 
behoefte aan een goede relatie met jou. Het wil zich ge-
zien en gehoord voelen door vader en moeder. Individue-
le aandacht, persoonlijk aandacht zorgt ervoor dat je kind 
zich door jou gezien voelt. Het kind doet er toe voor papa 
en mama, het kind is geliefd, er wordt van haar/ hem ge-
houden. In veel gezinnen hebben de ouders het druk met 
hun werk en het regelen van de dagelijkse dingen. Pro-
beer toch met regelmaat iets met je kind alleen te doen. 
Een uurtje winkelen, een spelletje spelen, enz. is vaak al 
genoeg.  

Programma Bouw  

Sinds dit schooljaar hebben we binnen de school het pro-
gramma ‘Bouw’. Bouw is een uniek computergestuurd 
interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risico-
leerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen kunnen worden.  

Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de 
weg. Het is wetenschappelijk bewezen  dat het een effec-
tief interventieprogramma is.  Inmiddels zijn er twee leer-
lingen gestart met dit programma. Juf Allema is de tutor. 
Zij oefent drie keer in de week individueel met deze leer-
lingen. 

Het is nog te vroeg om de effecten te kunnen meten, 
maar de leerlingen zijn er wel enthousiast over. Mogelijk 
gaan binnenkort nog meer leerlingen met dit programma 
aan de slag. We houden u op de hoogte.  

http://www.johanseckelommen.nl

